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Geachte heer Van ‘t Veen,
Op 14 oktober 2013 hebben wij uw brief ontvangen over de volgordebepaling nieuwe
Werelderfgoed- nominaties. Het betreft voor onze provincies de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).
Deze heeft de Staat der Nederlanden in 2011 op de voorlopige Werelderfgoedlijst geplaatst, als
uitbreiding van het bestaande werelderfgoed de Stelling van Amsterdam (SvA). In uw brief geeft u aan
welke informatie u nodig heeft om de volgorde van indiening van nominatiedossiers door het Rijk bij
UNESCO te kunnen bepalen voor de jaren 2016 - 2025. Daarbij zijn draagvlak voor de nominatie,
draagkracht voor de instandhouding en de uniciteit van de NHW van groot belang.

Draagvlak
De opname van de NHW in de voorlopige lijst Werelderfgoed heeft een geweldige impuls gegeven
aan het project NHW. Het kwam op een moment dat de eerste fase van het project, die van de publieke
invester- ingen (restauratie, herstel, herbestemming) een eind op streek was en er een nieuwe fase startte;
die van borging en beheer. Daar waar in de beginfase vooral de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de
NHW voo- rop stonden, gaat het in de huidige fase ook om het collectieve toezicht op een behoedzame
omgang met de NHW in het proces van de maatschappelijke inbedding. Het sleutelwoord daarbij is
samenwerking. Niet alleen tussen de betrokken provincies, maar ook tussen gemeente, ondernemers,
exploitanten en grondei- genaren. De UNESCO-nominatie is daarbij een krachtig instrument om de
gewenste eendracht verder vorm te geven en uit te bouwen.
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Draagkracht
Het kader NHW tot 2020, waarin wij als provincies het voortouw nemen, is bekrachtigd met de
ondertekening van een nieuwe bestuursovereenkomst (2 oktober 2014) tussen Noord-Holland, Gelderland,
Noord-Brabant en Utrecht. Een beperkt deel van de NHW ligt in de provincie Zuid-Holland.
De projecten in dit gebied zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Deze waren destijds opgenomen in het
Programmaplan NHW Diefdijk/Loevestein. De provincie Zuid-Holland wil zich voortaan vooral richten op
de bescherming en ontwikkeling van de Oude Hollandse Waterlinie. De vijf provincies hebben afgesproken
dat de andere vier provincies zich als siteholder ook ontfermen over het Zuid-Hollandse deel van de NHW.
De provincie Zuid-Holland betuigt wel haar adhesie aan de UNESCO-nominatie en voert zelf haar kerntaken
uit op het gebied van de planologische bescherming. Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst
hebben de provincies Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht het startsein gegeven om op
volle kracht door te werken aan een voldragen nominatiedossier.

Uniciteit
Bij de samenstelling van het aanloop nominatiedossier is intensief samengewerkt met de SvA. Militairhistorisch gezien is de SvA het ultieme sluitstuk van de NHW. In dit gezamenlijke aanloop nominatiedossier
wordt de koppeling van de NHW aan het reeds bestaande Werelderfgoed van de SvA voorgesteld als een
inhoudelijke verdieping en historische nuancering van de Werelderfgoedstatus van de SvA. De SvA wordt
daarmee in de traditie geplaatst van de wereldwijd unieke militaire inzet van water en watersystemen bij de
opbouw en verdediging van het politieke hart van de Republiek en later van het Koninkrijk der Nederlanden.
Bestuurlijk is er energie, commitment en vertrouwen om deze nominatie de komende bestuursperiode
succesvol te laten zijn. De provincies Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht hebben zich
tot doel gesteld, u in juni 2016 het concept nominatiedossier te kunnen overhandigen.
Bij het bepalen van de volgorde vragen wij u dan ook de NHW als uitbreiding van de SvA voor indiening bij
UNESCO in 2017 op de lijst te plaatsen, met als doel de toekenning van de werelderfgoedstatus in 2018.

Met vriendelijke groet,
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Verantwoordelijke gedeputeerden
van de NHW,

Provincie Gelderland:
mevrouw dr. J.M.E. Traag

Provincie Noord Holland:
mevrouw ing. J. Geldhof

Provincie Zuid Holland:
de heer mr. J.F. Weber

Provincie Utrecht:
mevrouw A.M.A. Pennarts - Pouw

Provincie Noord Brabant:
mevrouw drs. S.C. van Haaften - Harkema

3/3

